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 2014 (ايلول 11 –7)الماليت للفترة الداء سوق العراق لالوراقالتقرير االسبوعي 

 في السوق  االسبوعجة مؤشرات التداول
 

 في المنتهي االسبوع خالل نظم سوق العراق لالوراق المالية

 من( 12 -10) الساعة من تداول تجلسا خمسة 11/9/4112

 . الخميس الى االحد

مدرجة في السوق  مساهمة شركة 38من اصل ( 59)تداول اسهم 

لعدم  من هيئة االوراق المالية راتمتوقفة بقرا اتركش 8وال تزال 
 بتعليمات االفصاح وتقديم البيانات المالية للهيئة والسوق االتزامه

 .عامةمتوقفة النعقاد هيئتها ال (5)و
مليار سهم ( 11.985)بلغ عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع 

  نفذت من خاللمليار دينار ( 13.486)المتداولة تها قيموبلغت 
 . صفقة (3054)

 النظامي مؤشرات التداول االسبوعجة في السوق
شركة مدرجة ارتفعت ( 74)صل شركة من ا( 57)ـ تداول اسهم  1

 .على اسعارها السابقة شركة( 17)شركة وحافظت ( 29)اسعار
مليار سهم ( 11.982)عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع بلغ ـ 1

  نفذت من خاللمليار دينار ( 13.482)المتداولة تها قيموبلغت 
 صفقة (3051)

 في ISX Price Indexاقفل مؤشر اسعار االسهم المتداولة ـ 2 
 نقطة( 100.79) من االسبوع بـخر جلسة أ

من غير العراقيين لهذا  السهم المتداولة المشتراةا عددبلغت ـ 3
االسهم المتداولة  قيمة تبلغو،سهم ارليم (1.187) االسبوع

نفذت من خالل  دينار مليار( 1.523) المشتراة لهذا االسبوع
 المنفذة خالل االسبوع دمن اصل العقو شراءصفقة ( 218)

ن غيرالعراقيين لهذا السهم المتداولة المباعة ما عددبلغت ـ  4
االسهم المتداولة  قيمةوبلغ  سهم يونمل( 674)االسبوع 

 دينار ونملي( 1.067)المباعة من غير العراقيين لهذا االسبوع 
المنفذة خالل  دصفقة بيع من اصل العقو( 160) نفذت من خالل

 االسبوع 

  مؤشرات التداول االسبوعجة في السوق الثاني
 اتشرك 9 رجة في السوق الثانيغ عدد الشركات المديبل

 ييوم لسوق الثانيافي تداول لل جلستينعقدت  ، مساهمة
بلغ  دد اسهمبعصفقات ( 3) هماالخميس نفذت خاللاالربعاء و

مليون دينار ( 2.960)مليون سهم بلغت قيمتها المتداولة ( 3)
االمين واالمين لالستثمار المالي  تيشرك نفذت على

 .لالستثمارات العقارية 

 

 االكثر ربحيةالشركات 
 

 االسهم المتداولة   )%(التغير اغالق اسم الشركة

 1,214,241 18.52 16.000 موصل لمدن العاب 

 133,985 17.86 8.250 اسماك الشرق االوسط 

 565,875,371 15.79 0.440 مصرف بابل

 3,201,199 13.04 6.500 العاب الكرخ 

 404,701,640 12.63 1.070 مصرف دار السالم
 

 االكثر خسارةالشركات 
 
 

 االسهم المتداولة   )%(التغير اغالق اسم الشركة

 3,269,178 9.95- 3.350 انتاج االلبسة الجاهزة

 1,453,407 7.14- 0.650 مصرف إيالف 

 179,753,319 5.75- 0.820 ر مصرف اشو

 940,001 5.62- 42.000 فنادق عشتار

 304,951 4.35- 11.000 فندق بغداد
 

 

 االكثر نشاطاً حسب االسهم المتداولةالشركات 
 

 االسهم المتداولة   )%(التغير اغالق اسم الشركة

 4,182,750,000 1.05 0.960 المصرف  االسالمي

 1,495,306,998 1.2 1.690 مصرف بغداد

 1,193,812,103 1.04 0.970 مصرف الخليج

 723,365,275 0.00 0.920 مصرف سومر

 565,875,371 15.79 0.440 مصرف بابل
 

 القيمة المتداولةاالكثر نشاطاً حسب الشركات 
 

 المتداولة   القيمة )%(التغير اغالق اسم الشركة

 4,015,351,455 1.05 0.960 المصرف  االسالمي

 2,524,557,498 1.2 1.690 صرف بغدادم

 1,167,400,960 1.04 0.970 مصرف الخليج

 665,496,053 0.00 0.920 مصرف سومر 

 563,505,967 0.43 2.360 بغداد غازية

 

Web site : www.isx-iq.net         E-mail : info-isx@isx-iq.net Phone :       07711211522 – 07270094594 

 

 االضافجةالتداول جلسات 
 

بعد الظهر وفقا  12:30 -12ة لساعا منالتي تنظم  المتقابلة واالوامر الكبيرة صفقاتلاتداول ل جلستينعقدت خالل االسبوع 
صفقة واحد  نفذت خاللها يوم االثنيننظمت الجلسة االولى  في السوق النظاميالجراءات تنفيذ الصفقات الكبيرة واالوامر المتقابلة 

نفذت خاللها  لجلسة الثانية يوم االربعاءا نظمتو، مليار سهم ( 2)تجاوز مصرف العراقي االسالمي بعدد اسهم الشركة اسهم على 
 .مليار سهم ( 2)مصرف العراقي االسالمي بعدد اسهم تجاوز الصفقة واحدة على شركة 
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 المدرجة في سوق العراق لالوراق الماليةاخبار الشركات المساهمة 

 

  المدرجة  اتالعامة للشرك اجتماعات الهيئات
 

الوطنية  شركةللسيعقد اجتماع الهيئة العامة  -1
الموافق االحد يوم الستثمارات السياحية ل

ا في فندق الساعة العاشرة صباح 14/9/2014
حسابات الختامية للسنة المالية بغداد لمناقشة ال

والمصادقة عليها واقرار مقسوم االرباح  2013
 .7/9/2014التداول اعتبارا من جلسة وتم ايقاف 

لشركة فندق بغداد سيعقد اجتماع الهيئة العامة   -2
الساعة  10/9/2014الموافق  االربعاءيوم 

نتخا  مجل  ال مقر الشركةا في العاشرة صباح
 .ادارة جديد 

دار السالم لشركة سيعقد اجتماع الهيئة العامة  -3
 23/9/2014الموافق  الثالثاءيوم  للتامين

لمناقشة  مقر الشركةا في الساعة العاشرة صباح
 2013الحسابات الختامية للسنة المالية 

مناقشة مقسوم االرباح والمصادقة عليها و
( ثانيا/55)ومناقشة زيادة را  المال وفق المادة 

%( 10)مليار دينار بنسبة ( 3,190)ليصبح 
وسيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة 

16/9/2014. 
 

 لشركات المدرجة ع االرباح النقدية توزي

مستتتاهميها  اشتتتور التتتدوليدعتتتت شتتتركة المصتتترف  -1
الم اربتتتتتاحهم الستتتتتت الشتتتتتركةالتتتتتج مراجعتتتتتة مقتتتتتر 

 "ابتتتتتداء%( 5.04)بنستتتتبة  2013النقديتتتتة لعتتتتام 
 .7/9/2014الموافق  حدمن يوم اال

مستتتاهميها التتتج  الباديتتتة للنقتتتل العتتتامدعتتتت شتتتركة  -2
شتتتتتتهاداتهم  الستتتتتتتالم  الشتتتتتتركةمراجعتتتتتتة مقتتتتتتر 

ممتتتتتتن لتتتتتتم يتستتتتتتلمها منتتتتتت  تاستتتتتتي   اربتتتتتتاحهمو
  .الشركة ولحد االن 

 

 كتتاب البيان ا
 

دجلتتتة بتتتدء االكتتتتتا  علتتتج استتتهم شتتتركة مصتتترف  -1
مليتتتتتار ستتتتتهم اعتبتتتتتارا ( 144)البالغتتتتتة  والفتتتتترات

الشتتتترق االوستتتتط فتتتتي مصتتتترف  1/9/2014متتتتن 
 . السنكفرع / فرع الزاهر ومصرف بغداد 

قتتتترار الهيئتتتتة العامتتتتة المنعقتتتتدة بتتتتتاري  ل" تنفيتتتت ا    
زيتتتتتتتادة رلستتتتتتتمال الشتتتتتتتركة متتتتتتتن  19/7/2014
مليتتتتتار دينتتتتتار ( 250)مليتتتتتار دينتتتتتار التتتتتج ( 100)

متتتتتتتن قتتتتتتتانون ( وثانيتتتتتتتا اوال/55)وفتتتتتتتق المتتتتتتتادة 
 .شركاتال
 بتتتتتتدء االكتتتتتتتتا  علتتتتتتج استتتتتتهم شتتتتتتركة مصتتتتتترف  -2

مليتتتتتتتار ستتتتتتتهم ( 5)البالغتتتتتتتة  الخلتتتتتتتير التجتتتتتتتار 
 بغتتتتدادفتتتتي مصتتتترف  14/8/2014اعتبتتتتارا متتتتن 

" تنفيتتتتت ا    .الرئيستتتتتي وفتتتتترع الحارثيتتتتتةفتتتتترع ال/
لقتتتتتتتتترار الهيئتتتتتتتتتة العامتتتتتتتتتة المنعقتتتتتتتتتدة بتتتتتتتتتتاري  

يتتتتتتتادة رلستتتتتتتمال الشتتتتتتتركة متتتتتتتن ز 26/6/2014
مليتتتتتار دينتتتتتار ( 300)مليتتتتتار دينتتتتتار التتتتتج ( 250)

وبنستتتتتبة  (اوال/55)وفتتتتتق المتتتتتادة  %(2)بنستتتتتبة 
متتتتتن قتتتتتانون  (ثانيتتتتتا/55)وفتتتتتق المتتتتتادة %( 18)

 .الشركات 
 
  

 ستثمارات العقاريةشركة المعمورة لالبيان االكتتا  بأسهم 
 

مليتتتتتار ستتتتتهم اعتبتتتتتارا متتتتتن ( 1)البالغتتتتتة المعمتتتتتورة العقاريتتتتتة شتتتتتركة المطروحتتتتتة ل بدء االكتتتتتتتا  علتتتتتج استتتتتهم ستتتتتي
قتتتتترار الهيئتتتتتة العامتتتتتة ل" تنفيتتتتت ا الفتتتتترع الرئيستتتتتي وفتتتتترع جميلتتتتتة /االستتتتتالميالتتتتتوطني مصتتتتترف الفتتتتتي  18/9/2014

مليتتتتتار دينتتتتتار بنستتتتتبة ( 16)ار دينتتتتتار التتتتتج مليتتتتت( 15)رلستتتتتمال الشتتتتتركة متتتتتن زيتتتتتادة  6/7/2014المنعقتتتتتدة بتتتتتتاري  
 .شركاتمن قانون ال( اوال/55)وفق المادة %( 10)
 

ادراج اسهم زيادة رأسمال الشركات واطالقها في 
 التداول

 

الصتتتتتتتنائي الكيمياويتتتتتتتة شتتتتتتتركة  تتتتتتتتم ادرا  استتتتتتتهم
( 45)فتتتتتتي التتتتتتتداول البالغتتتتتتة واطالقهتتتتتتا  العصتتتتتترية
 الموافتتتق  االربعتتتاءجلستتتة  اعتبتتتارا متتتنستتتهم  مليتتتون
تنفيتتتت ا لقتتتترار الهيئتتتتة العامتتتتة المنعقتتتتد   10/9/2014

 الشتتتتتتركة متتتتتتالال زيتتتتتتادة رل  20/6/2014بتتتتتتاري  
 ونمليتتتتتت( 180)التتتتتتج   ون دينتتتتتتارمليتتتتتت( 135)متتتتتتن 
   .من قانون الشركات (ثانيا/55)وفق المادة  دينار

 



المالٌة لألوراق العراق سوق
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Capital 

million ID

Company name

Banks Sectorقطاع المصارف

BCOI0.6900.7500.6900.7100.7100.7100.00162310,952,532220,114,0355250000Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري 

BBOB1.6601.7701.6501.6901.6901.6701.203151,495,306,9982,524,557,4985250000Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BIIB0.9500.9600.9400.9600.9600.9501.05184,182,750,0004,015,351,4554250000Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقً االسالمً 

BIME0.8500.8900.8400.8600.8600.8501.18201537,345,709460,878,9685250000Middle East Bankمصرف الشرق االوسط 

 BDFD0.7000.7000.6900.7000.7000.7000.00920,690,12914,466,1893100000Dijlah & Furat Bankمصرف دجلة والفرات

BNOI0.7400.8100.7400.7900.8000.7408.11115219,435,958173,341,3385250000National Bank of Iraqالمصرف االهلً العراقً 

BROI1.0701.1501.0701.0901.0801.0700.93121182,411,037199,642,1615250000Credit Bank Of Iraqمصرف األئتمان 

BDSI0.9401.1000.9301.0201.0700.95012.63110404,701,640412,290,8415150000Dar es salam Investment  Bankمصرف دارالسالم 

BSUC0.9200.9200.9200.9200.9200.9200.0024723,365,275665,496,0535250000Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BBAY0.3800.4400.3700.4100.4400.38015.79142565,875,371230,120,9975150000Babylon Bankمصرف بابل 

BGUC0.9600.9900.9600.9800.9700.9601.041891,193,812,1031,167,400,9605250000Gulf Commercial Bankمصرف الخلٌج التجاري 

BUOI1.0801.1001.0801.0901.1001.0504.761535,200,00038,406,0002252000Union Bank Of Iraqمصرف االتحاد العراقً 

              BNOR1.4101.4501.3801.4101.3901.430-2.80251330,659,108467,768,6295300000North Bankمصرف الشمال 

BKUI2.1202.3002.1202.1902.1702.1202.367680,351,665175,865,3635400000Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BASH0.8700.8700.8100.8700.8200.870-5.7534179,753,319156,219,1245250000Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS1.1501.1701.1101.1401.1101.140-2.63114462,093,489528,888,2314250000Al-Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.8100.8700.8100.8400.8300.8201.22120281,600,000236,317,4305300000United Bankالمصرف المتحد

BELF0.7000.7000.6500.6900.6500.700-7.1471,453,407999,6463152000Elaf Islamic Bankمصرف اٌالف االسالمً 

202311,207,757,74011,688,124,91854304000TOTAL

قطاع التامٌن

NAME1.4001.5001.4001.4101.4001.3206.0642,750,0003,875,00022000Al-Ameen for Insuranceاالمٌن للتأمٌن 

NAHF0.9200.9200.9200.9200.9200.950-3.1611,025,000943,00012500AHliya For Insuranceاالهلٌة للتأمٌن

53,775,0004,818,00024500TOTAL

 قطاع الخدمات

SKTA5.7506.5005.7506.0706.5005.75013.04233,201,19919,446,0914368Kharkh Tour Amuzement Cityمدٌنة العاب الكرخ السٌاحٌة

 SMOF14.00016.00014.00014.62016.00013.50018.52111,214,24117,753,6113400Al-Mosul for Funfairsالموصل لمدن االلعاب

SMRI3.8503.8503.8003.8303.8003.840-1.0496,785,03025,970,795215010Mamoura Realestate Investmentالمعمورة العقارٌة

SNUC0.7900.7900.7900.7900.7900.800-1.25110,0007,90012000al- nukhba for constructionالنخبة للمقاوالت العامة 

SILT1.7501.8101.7401.7801.7801.7501.714730,399,12054,111,907414000iraq land transportالعراقٌة للنقل البري

SBPT34.00036.10034.00034.72035.20034.0003.53431,185,98541,178,7685500Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام 

SBAG1.6501.7501.6401.7101.7001.6701.803113,175,45122,542,19452200AL-Badia for General Transالبادٌة للنقل العام

16555,971,026181,011,266534478TOTAL

السوق النظامً/ تقرٌر التداول األسبوعً  2014/9/7- 2014/9/11    

مجموع قطاع المصارف

Iraq Stock Exchange

مجموع قطاع التأمٌن

Insurance Sector

7/9/2014 - 11/9/2014Weekly Trading Report

Services Sector

مجموع قطاع الخدمات



 قطاع الصناعة

IMAP0.6600.6900.6600.6800.6700.6700.005734,344,89423,191,87256469Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصورللصناعات الدوائٌة

IMOS3.1303.1503.0003.1303.0503.180-4.096688,6542,153,0753900Modern Sewingالخٌاطة الحدٌثة 

 IITC3.5003.5503.5003.5503.5503.4004.411113,642,26048,381,5034500Iraqi For Tufted Carpetsالعراقٌة للسجاد والمفروشات

IBSD2.3502.4002.3102.3702.3602.3500.43175237,836,313563,505,9675133000Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازٌة 

IIDP1.0801.0901.0501.0701.0501.090-3.67104198,324,114212,250,302517250Iraqi Date Processing and Marketingتصنٌع وتسوٌق التمور 

IHLI0.7200.7400.7200.7400.7400.7301.3784,824,2703,558,330312375al-hilal industriesالهالل الصناعٌة

ITLI0.6000.6200.6000.6100.6100.6001.672118,766,30711,511,811516800the light industriesالصناعات الخفٌفة

INCP0.7500.8000.7500.7600.7900.7702.602829,395,08122,432,393515187National Chemical &Plastic Industriesالكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة 

IELI1.7201.7201.6501.6601.6501.720-4.073015,473,19525,753,931518000electronic  industriesالصناعات االلكترونٌة

 IKLV1.4201.5401.4101.4601.4501.4301.407731,128,65245,352,50555400AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات 

IFCM1.6801.7801.6801.7501.7301.6802.9862,636,4414,616,54642268Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائٌة

IIEW0.8200.8500.8200.8500.8500.8104.943324,484275,66131500Iraqi Engineering Worksالعراقٌة لالعمال الهندسٌة 

IMPI1.1501.3201.1501.2501.2501.1607.764747,950,89059,707,49859213Modern paint   industries االصباغ الحدٌثة 

 IRMC3.3503.6803.3203.3603.3503.720-9.95173,269,17810,982,43141593Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة 

IICM0.3800.3800.3800.3800.3800.3800.0043,300,0001,254,00017590Iraqi Carton Manufacturiesصناعات الكارتون

594641,904,7331,034,927,8265248045TOTAL

 قطاع الفنادق والسٌاحة

HPAL17.25017.50017.16017.31017.20017.250-0.29423,947,49468,339,97754470palestine Hotelفندق فلسطٌن

HISH44.50045.00042.00043.07042.00044.500-5.6217940,00140,485,04221500ishtar Hotelفنادق عشتار 

HBAY70.00070.00070.00070.00070.00071.000-1.41120,0001,400,00011350Babylon Hotelفندق بابل 

HBAG11.50011.50011.00011.19011.00011.500-4.3510304,9513,411,21133844Baghdad Hotelفندق بغداد

HTVM9.0009.0008.0008.1208.0008.250-3.035679,0005,516,5003240Tourist Village of Mosul dam سد الموصل السٌاحً

HKAR1.6001.7001.6001.6601.6501.660-0.602729,506,26049,119,30455000Karbala Hotelsفنادق كربالء

HMAN28.00029.00028.00028.27028.00028.0000.00524,630,790130,912,28042923mansour Hotelفندق المنصور

HSAD35.00035.00035.00035.00035.00034.5001.45131,5001,102,50011239AL-Sadeer Hotelفندق السدٌر 

15540,059,996300,286,814520566TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AAHP1.1001.1001.1001.1001.1001.0405.771233,995257,3951575al-ahlyia for agricultural productionاالهلٌة لالنتاج الزراعً

AMAP0.6500.6500.6500.6500.6500.670-2.99511,007,2767,154,72923600Modern for Animal Productionالحدٌثة لالنتاج الحٌوانً 

AMEF7.7008.4707.7007.9908.2507.00017.867133,9851,071,0993300Middle East for Production- Fishالشرق االوسط لالسماك

AISP7.2007.3507.0007.2607.1507.200-0.69516,197,25244,966,46245128Iraqi for Seed Productionالعراقٌة النتاج البذور

AIPM6.1506.4906.1006.2606.3006.3000.00151,629,92210,205,29944125Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسوٌق اللحوم 

 AIRP12.00012.00012.00012.00012.00012.0000.006221,7622,661,1444360Iraqi Agricultural Productsتسوٌق المنتجات الزراعٌة

8519,424,19266,316,128414088TOTAL

قطاع االتصاالت

TASC15.50015.50015.50015.50015.50015.5000.002413,365,909207,171,5905270012Asia Cellاسٌا سٌل لالتصاالت

2413,365,909207,171,5905270012TOTAL

305111,982,258,59613,482,656,54054895689Grand TOTAL

مجموع قطاع الفنادق والسٌاحة

مجموع قطاع الصناعة

TELECOMMUNICATION Sector

Industry Sector

Tourism&Hotels Sector

المجموع الكلً 

مجموع قطاع الزراعة

مجموع قطاع االتصاالت

Agricultur Sector



اسم الشركة

رمز 

الشركة 

Code

الصفقات 

No.of 

Trans

       االسهم المتداولة         

Traded Shares

       القٌمة المتداولة       

Trading Volume
Company Names

Banks Sectorقطاع المصارف

BCOI140,00028,000Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري 

BBOB46251,654,000423,961,740Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BNOI41132,996,770105,942,466National Bank of Iraqالمصرف االهلً العراقً 

BROI11,500,0001,635,000Credit Bank Of Iraqمصرف األئتمان العراقً 

BGUC62604,711,017593,503,907Gulf Commercial Bankمصرف الخلٌج التجاري

BKUI2101,000232,300Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BASH127,700,0006,699,000Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS360,000,00069,300,000Al-Mansour Bankمصرف المنصور

1681,058,702,7871,201,302,413Total Bank sector

Insurance Sectorقطاع التامٌن

NAME22,250,0003,150,000Al-Ameen for Insuranceاالمٌن للتأمٌن

22,250,0003,150,000TOTAL

Services Sector قطاع الخدمات

SMRI34,000,00015,280,000Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارٌة

34,000,00015,280,000Total Services sector

Industry Sector قطاع الصناعة

IBSD38122,150,000290,545,000Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازٌة

38122,150,000290,545,000TOTAL

Tourism&Hotels Sector قطاع الفنادق والسٌاحة

HSAD131,5001,102,500AL-Sadeer Hotelفندق السدٌر 

131,5001,102,500TOTAL

TELECOMMUNICATION Sector قطاع االتصاالت

 TASC6775,48912,020,080Asia Cellاسٌا سٌل

6775,48912,020,080TOTAL

2181,187,909,7761,523,399,992Grand Total

مجموع قطاع الفنادق والسٌاحة

مجموع قطاع االتصاالت

المجموع الكلً

مجموع قطاع التأمٌن

مجموع قطاع الخدمات

مجموع قطاع الصناعة

السوق النظامً   / تقرٌر التداوالت االسبوعٌة المشتراة من غٌر العراقٌٌنسوق العراق لألوراق المالٌة

Iraq Stock ExchangeNon Iraqi's (buy) Weekly Trading Report 7/9 - 11/9/2014  

مجموع قطاع المصارف



سوق العراق لألوراق المالٌة

Iraq Stock Exchange

اسم الشركة

رمز 

الشركة 

Code

الصفقات 

No.of 

Trans

 االسهم المتداولة      

Traded Shares

القٌمة المتداولة      

Trading Volume
Company Names

Banks Sectorقطاع المصارف

BROI829,700,00033,031,000Credit Bank Of Iraqمصرف األئتمان العراقً 

BBAY113,500,0005,805,000Babylon Bankمصرف بابل 

              BNOR1958,000,00082,980,000North Bankمصرف الشمال 

BKUI115,000,00031,800,000Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BASH1500,000435,000Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS89422,064,449482,871,149Al-Mansour Bankمصرف المنصور

119538,764,449636,922,149Total Bank sector

Services Sector قطاع الخدمات

SMRI54,718,35018,057,097Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارٌة

54,718,35018,057,097Total Services sector

Industry Sector قطاع الصناعة

IBSD18100,000,000238,403,000Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازٌة

IIDP610,028,10510,830,072Iraqi Date Processing and Marketingالتمورالعراقٌة 

 IRMC1500,0001,675,000Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة 

25110,528,105250,908,072TOTAL

Agricultur Sector قطاع الزراعــــــة

AMAP411,000,0007,150,000Modern for Animal Productionالحدٌثة لالنتاج الحٌوانً 

411,000,0007,150,000TOTAL

TELECOMMUNICATION Sector قطاع االتصاالت

 TASC79,962,169154,413,620Asia Cellاسٌا سٌل

79,962,169154,413,620TOTAL

160674,973,0731,067,450,938Grand Total المجموع الكلً 

مجموع قطاع الصناعة

مجموع قطاع الزراعة

مجموع قطاع االتصاالت

السوق النظامً   / تقرٌر التداوالت االسبوعٌة المباعة من غٌر العراقٌٌن 

Non Iraqi's (Sell)Weekly Trading Report 7/9 -11/9/2014  

مجموع قطاع المصارف

مجموع قطاع الخدمات



اسم الشركة

رمز 

الشركة 
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سعر  
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ادنى 

سعر 
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معدل السعر 

الحالً 
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الصفقات 

No.of 

Trans
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Traded Shares
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عدد اٌام 
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days

    رأس المال     

  ملٌون دٌنار 

Capital 

million ID

Company Names

قطاع االستثمار

VAMF1.5301.4001.46021,000,0001,465,00011000al-ameen for financial investmentاالمٌن لالستثمار المالً 

21,000,0001,465,00011000TOTAL

قطاع الخدمات

SAEI0.7500.7500.75012,000,0001,500,00016960al-ameen estate investmentاالمٌن لالستثمارات العقارٌة

12,000,0001,500,00016960TOTAL

33,000,0002,965,00027960Grand TOTAL

السوق الثانً/ تقرٌر التداول األسبوعً  2014/9/7- 2014/9/11    سوق العراق لألوراق المالٌة

Iraq Stock ExchangeNon Regular Weekly Trading Report 

11/9/2014 - 7/9/2014

مجموع قطاع االستثمار

investment sector

مجموع قطاع االستثمار

مجموع الكلً

Services Sector



سوق العراق لألوراق المالٌة

Iraq Stock Exchange

اسم الشركة

رمز 

الشركة 

Code

الصفقات 

No.of 

Trans

 االسهم المتداولة      

Traded Shares

القٌمة المتداولة      

Trading Volume
Company Names

Services Sector قطاع الخدمات

SAEI12,000,0001,500,000al-ameen estate investmentاالمٌن لالستثمارات العقارٌة

12,000,0001,500,000Total Services sector

12,000,0001,500,000Grand Total

السوق الثانً   / تقرٌر التداوالت االسبوعٌة المباعة من غٌر العراقٌٌن 

Non Iraqi's (Sell)Weekly Trading Report 7/9 -11/9/2014  

مجموع قطاع الخدمات

المجموع الكلً 
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